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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza 
anuală a creșterii 2013
(2012/2256(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolul 225 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și în 
special articolele 9 și 151 și articolul 153 alineatul (1) litera (e),

– având în vedere concluziile Consiliului European din 28 și 29 iunie 2012,

– având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 136 
coroborat cu articolul 121 alineatul (2),

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 28 noiembrie 2012 privind analiza anuală a 
creșterii pentru 2013 (COM(2012)0750),

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru bugete, al Comisiei pentru dezvoltare regională, precum și cel al Comisiei 
pentru afaceri constituționale (A7-0000/2012),

A. întrucât zona euro în ansamblul său se confruntă cu o recesiune dublă;

B. întrucât criza a avut consecințe devastatoare pentru viețile a milioane de europeni, astfel 
cum au arătat statisticile oficiale privind ocuparea forței de muncă: în UE, peste 8 
milioane de persoane și-au pierdut deja locul de muncă începând din 2008; peste 25 de 
milioane de europeni sunt în prezent șomeri, iar dintre aceștia aproape 11 milioane s-au
aflat în șomaj de peste un an; în prezent, șomajul afectează aproape 10 milioane de tineri; 
doar pe parcursul anului trecut, 2 milioane de persoane și-au pierdut locul de muncă; 

C. întrucât ar trebui reamintit faptul că, în 2007, la începutul crizei, deficitul public mediu 
pentru zona euro se ridica la numai 0,6 % și prezenta o tendință descendentă, îndreptându-
se spre un punct de echilibru;

D. întrucât deteriorarea severă a situației deficitului public și a datoriei publice, care a 
survenit începând din 2009 în numeroase state membre, a fost declanșată de reacția 
guvernelor la criză, în absența unor instrumente anticiclice europene; 

E. întrucât analiza statisticilor din 2010 și din 2011 arată acum cu claritate că opțiunile 
politice adoptate au avut un efect reversiv asupra redresării moderate a situației economice 
din 2010, ca urmare a restricțiilor masive și premature aplicate politicii bugetare, care au 
avut efecte de contracție încă resimțite asupra statelor membre;

F. întrucât previziunile Comisiei pentru 2012 au fost revizuite succesiv în sens descendent, 
de la 1,8 % în primăvara anului 2011 până la -0,4 % în toamna anului 2012; întrucât în 
previziunile sale din toamna anului curent, Comisia preconizează o creștere a PIB-ului de 
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numai 0,1 % pentru anul 2013; întrucât există dubii serioase cu privire la corectitudinea 
acestor previziuni pentru 2013, deoarece există probabilitatea ca acestea să se bazeze pe 
un multiplicator fiscal subestimat, care va conduce, astfel, la subaprecierea efectului 
negativ al actualei contracții bugetare asupra creșterii economice; 

G. întrucât valoarea multiplicatorilor fiscali în perioadele de recesiune economică poate fi de 
două sau de trei ori mai mare decât în perioadele economice normale, în care deviația PIB 
(„output gap”) este aproape de valoarea 0;

H. întrucât consolidarea fiscală simultană din majoritatea statelor membre ale UE a sporit, 
totodată, valoarea multiplicatorului fiscal valabil în întreaga zonă euro, iar impactul 
acesteia a fost amplificat de gradul ridicat de deschidere al economiilor europene în cadrul 
pieței interne;

I. întrucât fiecare stat membru suferă datorită consecințelor propriilor sale restricții bugetare 
și ca urmare a consolidării fiscale rapide și sincronizate puse în aplicare de către celelalte 
state membre;

J. întrucât această strategie de consolidare fiscală are drept rezultat reducerea cererii, a 
salariilor și a prețurilor și, în același timp, creșterea ratei șomajului;

K. întrucât studii recente ale Fondului Monetar Internațional (FMI) au demonstrat că o 
consolidare fiscală treptată și uniformă este preferabilă unei strategii de reducere prea 
rapidă și bruscă a dezechilibrelor de la nivelul finanțelor publice;

L. întrucât tabloul de bord al procedurii de dezechilibru excesiv (MIP) pentru 2011 ilustrează 
dezechilibre uriașe în cadrul Uniunii Europene, în special în cadrul zonei euro; media pe 
trei ani a soldului contului curent exprimată ca procent din PIB prezintă un excedent 
semnificativ doar în cazul a trei țări [Luxemburg și Țările de Jos (+7,5) și Germania 
(+5,9)], în timp ce pentru cea mai mare parte dintre celelalte state membre această valoare 
este negativă; 

M. întrucât acest lucru arată că beneficiile furnizate de piața internă și de moneda unică sunt 
distribuite foarte inegal la nivelul statelor membre, ceea ce diminuează marja de manevră 
a economiilor mai puțin performante în reacția lor la criză;

N. întrucât măsurile de austeritate adoptate de o serie de state membre au atins un nivel fără 
precedent: orientarea bugetară a Greciei în perioada 2010-2012 este evaluată la 18 puncte 
procentuale din PIB, iar în cazul Portugaliei, Spaniei și Italiei, această orientare bugetară 
este echivalentă cu 7,5, 6,5 și respectiv 4,8 puncte procentuale din PIB, în condițiile în 
care nu există indicii semnificative privind îmbunătățirea situației economice și bugetare, 
iar consecințele negative pe plan social sunt extreme, ceea ce face necesară o nouă 
evaluare a politicilor aplicate;

O. întrucât există discrepanțe fără precedent între ratele dobânzilor pentru datoria suverană a 
statelor membre din zona euro, iar pentru anumite state membre aceste rate ale dobânzilor 
continuă să aibă valori nesustenabile;

P. întrucât ar fi trebuit să li se solicite țărilor care au un excedent să își asume o parte din 
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sarcina ajustării prin stimularea cererii lor interne, în special prin adaptarea nivelului 
salariilor;

Q. întrucât Comisia nu a fost în măsură să ofere argumente convingătoare pentru a demonstra 
că opțiunile de politică impuse vor aduce beneficii în timp și că acestea vor avea un 
impact echitabil și acceptabil asupra societății;

R. întrucât creditele acordate sectorului privat continuă să fie insuficiente, iar fluxul 
creditelor private a fost încetinit;

S. întrucât capacitatea de contribuție a contribuabililor este aproape epuizată în mai multe 
state membre; întrucât economia subterană europeană este estimată la aproximativ 22,1 % 
din activitatea economică totală, iar pierderile aferente de venituri din impozite sunt 
estimate la aproximativ o mie de miliarde de EUR în fiecare an;

T. întrucât analiza anuală a creșterii pentru 2013 (AAC 2013) urmărește să stabilească 
prioritățile economice și sociale pentru 2013;

U. întrucât pilonul disciplinei fiscale ar trebui dezvoltat în paralel cu pilonul democrației și cu 
cel al solidarității,

1. salută faptul că în AAC 2013 s-a recunoscut faptul că creșterea economică este necesară 
pentru a depăși criza, dar își exprimă îndoiala cu privire la acuratețea semnalelor pozitive 
ale redresării economice observate de Comisie; avertizează asupra riscului ca, pe 
parcursul anului viitor, activitatea economică să se contracte în continuare, ca urmare a 
efectului negativ cumulat al reducerilor bugetare prociclice de amploare și simultane 
aplicate în întreaga zonă euro;

2. invită Comisia să analizeze cu seriozitate posibilitatea eșalonării ajustării bugetare pe o 
perioadă mai lungă, oferind astfel, pentru o anumită perioadă, o marjă de manevră 
suplimentară necesară în vederea relansării creșterii economice cât mai curând posibil; 

3. invită Comisia să admită natura contraproductivă a orientării politice dominante și să își 
revizuiască recomandările de politică conținute în AAC, care au fost elaborate pentru anul 
viitor; 

4. consideră că Comisia a redus în mod nejustificat importanța dezbaterii recente privind 
valoarea multiplicatorului fiscal, în special după ce FMI a făcut publică analiza sa privind 
acest aspect în cel mai recent raport referitor la perspectivele economice mondiale, în 
condițiile în care studiile teoretice și empirice recente din literatura economică existentă 
au condus la un consens larg cu privire la acest subiect; consideră că acest aspect este de o 
importanță crucială pentru procesul de elaborare a politicilor, întrucât multiplicatorii 
fiscali eronați pot conduce la erori grave la nivelul politicilor adoptate; invită Comisia, 
prin urmare, să permită cu regularitate o monitorizare serioasă și sistematică a modelelor 
și previziunilor sale macroeconomice de către instituții independente; 

5. salută faptul că Comisia a recunoscut caracterul justificat al unei posibile ajustări a 
termenului-limită pentru corectarea deficitelor excesive, cu respectarea deplină a spiritului 
și a literei Pactului de stabilitate și de creștere; consideră, cu toate acestea, că această 
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recunoaștere a avut loc prea târziu; 

6. invită Comisia să reevalueze situația statelor membre în lumina circumstanțelor 
excepționale cu care se confruntă acestea – „un eveniment neobișnuit aflat în afara 
controlului respectivului stat membru și cu o influență majoră asupra poziției financiare a 
administrației publice sau atunci când acesta rezultă dintr-o recesiune economică gravă 
astfel cum este prevăzut în PSC revizuit […]”;

7. solicită Comisiei și Consiliului să faciliteze procesul de consolidare pentru statele membre
care se confruntă cu deficite excesive din cauza unor circumstanțe excepționale, garantând 
totodată faptul că, pentru fiecare stat membru vizat, obiectivele bugetare anuale permit „o 
îmbunătățire anuală minimă de cel puțin 0,5% din PIB ca valoare de referință, în soldul 
său ajustat ciclic, din care se deduc măsurile punctuale și cele temporare, pentru a garanta 
realizarea corectării deficitului excesiv în termenul limită prevăzut de recomandare”, 
astfel cum se prevede în componenta preventivă a PSC;

8. invită Comisia și Consiliul să asigure un echilibru între necesitatea unor investiții publice 
productive și obiectivele legate de disciplina fiscală, prin integrarea programelor de 
investiții publice în evaluarea programelor de stabilitate și de convergență și în 
procedurile de deficit excesiv;

9. invită Comisia să înceapă să elaboreze de urgență un plan care să asigure faptul că 
elementele de disciplină fiscală sunt însoțite de propuneri concrete care urmăresc 
garantarea solidarității între statele membre și a legitimității democratice, ca parte a 
Acordului interinstituțional privind semestrul european;

10. invită Comisia și Consiliul să îmbunătățească și să consolideze substanțial calitatea, 
specificitatea națională și gradul de adecvare al recomandărilor specifice fiecărei țări, în 
special printr-o interpretare competentă a exercițiului privind dezechilibrele 
macroeconomice;

11. invită statele membre să convină de urgență asupra unui cadru financiar multianual 
(CFM), garantând faptul că rolul acestuia de sursă a unor investiții imperios necesare este 
consolidat; 

12. invită Comisia și Consiliul să revizuiască politicile recomandate de ajustare bugetară ori 
de câte ori economiile statelor membre intră într-o perioadă de recesiune, garantând 
niveluri minime de bunăstare socială, precum și drepturile de bază ale lucrătorilor și 
evitând o spirală recesionistă; invită Comisia și Consiliul să propună instrumente ale 
Uniunii pentru protecția socială și standarde sociale minime;

13. invită Comisia să inițieze o abordare holistică a creșterii economice, care ar trebui să 
includă o politică industrială europeană autentică, precum și angajamentul că Europa își 
va folosi toată puterea și influența în cadrul relațiilor sale externe; invită Comisia să 
exploateze pe deplin sursele de creștere economică pe care le oferă comerțul cu țările terțe 
și să instituie condiții de reciprocitate, precum și un comerț echitabil; invită Comisia să 
introducă clauze sociale solide în acordurile comerciale, pe baza standardelor în domeniul 
muncii elaborate de Organizația Internațională a Muncii;
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14. subliniază că eforturile susținute depuse de statele membre pentru a consolida finanțele 
publice, într-un ritm adecvat, pot să dea rezultate doar dacă dezechilibrele 
macroeconomice sunt reduse în mod corespunzător; 

15. invită Comisia și Consiliul să acționeze rapid pentru a conferi substanță și a asigura 
eficacitatea Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă, astfel cum a fost 
convenit de Consiliul European din 28-29 iunie 2012;

16. invită Comisia să prezinte propuneri concrete pentru a sprijini lupta împotriva fraudei și a 
evaziunii fiscale, inclusiv în relația cu țările terțe, ca un instrument esențial pentru o 
distribuție mai echitabilă a efortului fiscal și pentru sporirea veniturilor statelor membre;

17. invită Comisia și Consiliul să își asume de urgență responsabilitatea creării unor 
mecanisme adecvate pentru gestionarea comună a datoriei suverane, cu scopul de a 
diminua datoria acumulată de mai multe state membre, și să creeze condițiile necesare 
pentru a emite în comun titluri de datorie în viitor, limitând astfel discrepanțele dintre 
costurile de finanțare a datoriei suverane;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 
Comisiei.
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ANEXĂ LA PROPUNEREA DE REZOLUŢIE
RECOMANDĂRI DETALIATE PRIVIND CONŢINUTUL PROPUNERII SOLICITATE 

RECOMANDAREA 1 PRIVIND O STRATEGIE ALTERNATIVĂ
Parlamentul European consideră că orientările politice anuale care urmează a fi adoptate de 
către Consiliul European pe baza AAC ar trebui să aibă următoarele obiective:
Comisia și Consiliul ar trebui să adopte o nouă strategie alternativă cu șase componente, astfel 
cum este prezentată mai jos:
1. Consolidarea fiscală ar trebui amânată și reeșalonată cu respectarea deplină a normelor 
fiscale în vigoare ale UE. În locul unui efort de consolidare de aproape 130 de miliarde EUR 
pentru întreaga zonă euro, o consolidare fiscală mai echilibrată de 0,5 puncte procentuale din 
PIB, în conformitate cu tratatele, cu PSC și chiar cu pactul fiscal, ar oferi doar pentru anul 
2013 o marjă de manevră concretă de peste 85 de miliarde EUR. Prin simpla amânare și 
limitare a procesului de consolidare, creșterea economică medie pentru zona euro între 2013 
și 2017 se poate îmbunătăți cu 0,7 puncte procentuale pe an.

2. Speculațiile cu datoria suverană a statelor membre trebuie să înceteze. Mecanismul 
european de stabilitate (MES) trebuie să fie integrat cât mai curând posibil în structura de 
gestiune a Uniunii, în care BCE are rolul de mecanism de siguranță.
3. Dezechilibrele persistente și de durată, cu efect cumulativ, care s-au accentuat pe durata 
funcționării monedei unice datorită impactului asimetric al politicilor comune asupra 
diferitelor economii trebuie să fie abordate în mod adecvat prin intermediul unor instrumente 
de convergență specifice, cu scopul de a stimula competitivitatea economiilor mai puțin 
performante, în special prin consolidarea condițiilor necesare pentru investițiile cu efect de 
promovare a creșterii în cadrul acestor economii. 
4. Împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investiții trebuie să fie majorate în mod 
semnificativ, iar celelalte măsuri trebuie deopotrivă consolidate (în special utilizarea 
fondurilor structurale și a obligațiunilor de finanțare a proiectelor), pentru a pune în practică 
în mod real agenda pentru creștere economică a Uniunii Europene. Pactul pentru creștere 
economică și locuri de muncă trebuie să fie transformat urgent în investiții concrete. 

5. Trebuie să fie puse în aplicare inițiative juridice și instrumente de politică, astfel încât 
fluxul de credite către economia reală să fie restabilit. Întreprinderile, în special IMM-urile, 
trebuie să aibă acces la finanțare, iar condițiile acestei finanțări ar trebui să fie aceleași în 
cadrul pieței interne, în special în cadrul zonei euro. 

6. O strânsă coordonare a politicilor economice trebuie să aibă drept scop reducerea 
dezechilibrelor interne în cadrul UE și în special al zonei euro. Ajustarea nu trebuie să se 
bazeze doar pe țările care prezintă deficit. Țările care înregistrează un excedent trebuie, de 
asemenea, să adopte măsuri pentru a-și stimula cererea internă și să primească recomandări de 
la Comisie în consecință.

RECOMANDAREA 2 PRIVIND CONTROLUL DEMOCRATIC ȘI 
LEGITIMITATEA
Parlamentul European consideră că orientările politice anuale care urmează a fi adoptate de 
către Consiliul European pe baza AAC ar trebui să aibă următoarele obiective:
Reiterează necesitatea de a asigura implicarea deplină a Parlamentului – singura instituție 
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europeană supranațională cu legitimitate electorală – în coordonarea politicilor economice și 
în analiza anuală a creșterii.

Reamintește că Parlamentul European trebuie recunoscut ca fiind forumul democratic adecvat 
de la nivel european care poate asigura o evaluare generală la sfârșitul semestrului european; 
consideră că, în semn de recunoaștere, reprezentanții instituțiilor UE și organismele 
economice implicate în proces ar trebui să furnizeze informații membrilor Parlamentului 
European, atunci când li se solicită acest lucru; solicită ca atribuțiile de control democratic ale 
PE să fie înscrise în Acordul interinstituțional privind semestrul european. 

RECOMANDAREA 3 PRIVIND EVAZIUNEA FISCALĂ 
Parlamentul European consideră că orientările politice anuale care urmează a fi adoptate de 
către Consiliul European pe baza AAC ar trebui să aibă următoarele obiective:
Pe baza unor surse consecvente și credibile, se estimează că evaziunea și frauda fiscală în 
Uniunea Europeană se ridică la valoarea de aproximativ o mie de miliarde EUR anual. 
Soluționarea problemei evaziunii și a fraudei fiscale este posibilă doar dacă statele membre se 
angajează să pună în aplicare cu consecvență acțiuni care au la bază introducerea: unei 
raportări pentru fiecare țară în parte, a unei baze de impozitare consolidate comune pentru 
întreprinderi, a unei reforme aprofundate a normelor contabile, a unor modificări ale normelor 
de divulgare contabilă în scopul impozitării, a unor investiții suplimentare pentru personalul 
aferent serviciilor de audit fiscal, a unei actualizări a Directivei privind impozitarea 
economiilor și a extinderii domeniului său de aplicare. 

Comisia a prezentat un plan de acțiune privind frauda fiscală, evaziunea fiscală și paradisurile 
fiscale; acest nou demers trebuie să fie unanim sprijinit de statele membre, cu scopul de a 
conveni asupra unui obiectiv emblematic ambițios, dar realist: reducerea la jumătate a 
prejudiciilor fiscale până în 2020. Prin măsurile adoptate în vederea realizării acestui obiectiv, 
statele membre ar obține treptat noi venituri fiscale care se ridică la nivelul câtorva sute de 
miliarde EUR anual, fără însă a crește rata impozitelor.

Comisia și Consiliul trebuie să acționeze în următoarele cinci direcții esențiale:
1. reformarea normelor contabile și a normelor de divulgare contabilă

2. actualizarea Directivei privind impozitarea economiilor și extinderea domeniului său de 
aplicare

3. asigurarea unei baze de impozitare consolidate comune pentru întreprinderi, cu caracter 
obligatoriu

4. introducerea, în cazul întreprinderilor transnaționale, a unei raportări pentru fiecare țară în 
parte

5. consolidarea reglementării privind registrele comerțului și înregistrarea trusturilor. 
Acest demers va trebui să includă acorduri adecvate la nivelul UE cu țări din afara UE care 
joacă un rol cheie și care furnizează în prezent platforme pentru instituțiile financiare de 
natură să faciliteze activitățile de evaziune și fraudă fiscală desfășurate chiar pe teritoriul UE, 
cum ar fi Elveția. 
Este extrem de important ca, în relațiile cu țările din afara UE, Comisia să acționeze în 
numele UE în ansamblul ei, în loc să sprijine dreptul de inițiativă al statelor membre 
individuale în ceea ce privește încheierea de acorduri bilaterale. UE trebuie, în special, să 
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dirijeze dezbaterile organizate în cadrul G20 și, apoi, al G8 cu privire la combaterea 
paradisurilor fiscale.


